Techninė atmintinė

Tiefgrund LF, D314
Gruntavimas + išlyginimas
Vidui ir išorei
Medžiaga
Paskirtis

Savybės

Išdžiūvęs bespalvis, silpno kvapo, itin gerai įsiskverbiantis gruntas
akrilo hidrosolio pagrindu mineraliniams pagrindams sutvirtinti, taip
pat stipriai arba netolygiai įgeriantiems pagrindams gruntuoti ir
įgeriamumui suvienodinti. Giliai įsiskverbia į pagrindą, atsparus
šarmams, pralaidus vandens garams, gerinantis sukibimą.
Tinka naudoti visiems vidaus ir išorės pagrindams, pvz., tinkui,
betonui, mūrui, gipskartoniui, popieriniams ir šiurkštaus pluošto
tapetams, taip pat perdažant senus, nesugedusius dažų sluoksnius
dispersijos pagrindu.
„düfa Tiefgrund LF D314“ dažai žymimi ekologiniu ženklu „Mėlynasis
angelas“. Tai garantuoja jų nekenksmingumą aplinkai.
-Giliai įsiskverbia į pagrindą.
-Išdžiūsta greitai ir lieka bespalvis.
-Beveik bekvapis.
-Lengvai dengiamas.
-Labai ekonomiškas.

Spalva
Tankis

Skaidri.

Rišiklis

Akrilo dispersija.

Sudėtis

Pagal VdL statybinių dažų direktyvą: akrilato dispersija, vanduo,
priedai ir konservuojamoji medžiaga – metil-, benzil-, - izotiazolinonas.

Gaminio kodas

M - DF 01

Pakuotės dydis

1 l, 5 l, 10 l, 15 l

Tiefgrund LF, D314

Apie 1,01 g/cm³

Puslapis 1 iš 3
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Dengimas
Pagrindai

Pagrindas turi būti sausas, švarus, išlaikantis apkrovą, be sukibtį
mažinančių dalelių, pvz., sukepusio sluoksnio, dervų, vaško, alyvų,
medžiagų nuo sulipimo. Prieš dengiant reikia patikrinti, ar senas dažų
sluoksnis dera su nauju gaminiu.
Taip pat žr. VOB DIN 18363, C dalies 3 sk., C dalį „Dažymo ir
lakavimo darbai“.

Seni dažų sluoksniai

Patikrinti, ar dera su naujais dažais. Atlikti lipnios juostos ir dažų testą.
Atšokusius, besilupančius ir įtrūkusius senų bei klijinių dažų
sluoksnius pašalinti iki apkrovą išlaikančio pagrindo. Blizgius paviršius
prieš tai pašiurkštinti.
Prieš dengiant, gerai išmaišyti. Gerai sutvirtina įsotinus teptuku arba
šepečiu. Stipriai arba netolygiai įgeriančius pagrindus gruntuoti dar
drėgnus, kol visiškai įsisotins. Gruntuojant neturi susidaryti blizgių
vietų.

Grunto sluoksnis
Stipriai, skirtingai įgeriantys
pagrindai
Pataisytos vietos
Gipskartonio plokštės

Baigiamasis sluoksnis

Dažoma visais „düfa“ dispersiniais dažais.

Įrankiai
Dengimo temperatūra

Dengiama teptuku arba šepečiu.

Džiūvimo trukmė
Sąnaudos
Įrankių valymas

Dengiant ir džiūstant, objekto ir oro temperatūra turi būti ne žemesnė
kaip +5ºC.
Kai oro temperatūra 20ºC ir santykinis oro drėgnumas 60%, paviršių
galima dengti maždaug po 12 val. Kai temperatūra žemesnė ir oro
drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.
Dengiant lygius, truputį įgeriančius pagrindus, sunaudojama apie 100150 ml/m2. Dengiant šiurkščius – atitinkamai daugiau. Kiek reikia
tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.
Panaudotus įrankius iškart pabraukyti, pavoluoti, kad neliktų dažų
likučių, ir po to gerai išplauti vandeniu, įpylus plovimo priemonės.

Pastabos
Saugos taisyklės

LOJ kiekis
Laikymas

Tiefgrund LF, D314

Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti aerozolių. Naudoti kvėpavimo takų
apsaugos priemones. Dažant ir po darbo pasirūpinti geru vėdinimu.
Patekus į akis arba ant odos, nedelsiant kruopščiai nuplauti vandeniu.
Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į
žemę.
Į sudėtį įeina izotiazolinono.
Konsultacija alergiškiems izotiazolinonui tel. 0800 63333782.
Ženklinimas, žr., saugos duomenis.
ES nustatytas ribinis produkto (kat. A/h) kiekis:
30 g/l (2010).
Šiame gaminyje LOJ yra <1 g/l.
Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Laikyti sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.

Puslapis 2 iš 3
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Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Sudžiūvę medžiagos likučiai
sutvarkomi kaip buitinės atliekos. Indai su skystais medžiagos likučiais
atiduodami į senų dažų surinkimo vietas. AVV (atliekų tvarkymo
įstatymas) atliekų kodas Nr. 080112.
.

Ši techninė informacija parengta remiantis naujausiais technikos laimėjimais ir firmos patirtimi. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai gali būti
labai įvairūs, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui
konkrečiu atveju. Išleidus naują leidimą, šis spaudinys nebegalioja.
Išsamesnė informacija tel. 0800/6333378, tel. Lietuvoje +37065011770
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